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াআন্নার াভদাহরল্লা, য়া রাতু য়া ারাভু 'াঅরা যাূহরল্লা য়া 'াঅরা াঅহরহ য়া 

াঅাহফহ য়া াল্লাভ তাহরভান কাহযা।  

'াঅম্মা ফা'াঅদ  

াঅল্লা ুফানাহু য়া তা'াঅরা ফক্বরন – 

 

ىُُا انَِّريهَ  ِثيمَِ فِي يُق اذِهُُنَ  آم  ًَِ س  ََانهَـّ انَِّريهَ  ۖ   انطَّاغُُخَِ س ثِيمَِ فِي يُق اذِهُُنَ  ك ف ُسَا َ 
ِني اءَ  ف ق اذِهُُا َْ ََانشَّْيط انَِ أ  ِعيًفا ك انَ  انشَّْيط انَِ ك ْيد َ إِنََّ ۖ   ﴾٦٧﴿ ض 

 

মাযা াইভানদায তাযা যম, হক্বতার কক্বয াঅল্লায যাক্বাআ। ক্ষান্তক্বয মাযা কাহপয তাযা হক্বতার 

কক্বয য়তাক্বনয ক্বক্ষ ুতযাাং যতাভযা হক্বতার কযক্বত থাক য়তাক্বনয ক্ষারম্বনকাযীক্বদয 

হফরুক্বে, (যদখক্বফ) য়তাক্বনয চক্রান্ত একান্তাআ দুফবর। [ুযা হনা: ৭৬] 

এাআ যেক্বেয হক্বযানাভহি যনয়া, ায়খ াঅফু হপযা াঅ-ুহয যাহভাহুল্লায একহি াঈহি 

যথক্বক। হযারা ভযাগাহমক্বনয হিতীয় াংখযায় ায়খ হফন ফাম, ায়খ াঈাাআভীন  হফহবন্ন 

ভভনা াঅক্বরভক্বদয ফযাাক্বয ভুজাহহদক্বনয াফস্থান হক য়া াঈহচত য প্রক্বেয যপ্রহক্ষক্বত 

ায়ক্বখয গবীয ান্তদৃবহি ম্পন্ন াঈত্তয যথক্বক "াক্ব াক্বক্বয জায়গায়, ম্মান ম্মাক্বনয 

জায়গায়" - এ রাাআনহি যনয়া ক্বয়ক্বি। 

 

ায়ক্বখয এাআ কথায় একহি াতযন্ত গুরুত্বূর্ব ভূরনীহত পুক্বি াঈক্বেক্বি াঅয তা র হনম্নরূ- 
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একজন ভুহরক্বভয, একজন ভুয়াহক্বদয াঅনুগতয ফবপ্রথভ াঅল্লা  তাাঁয যাূর াল্লাল্লাহু 

'াঅরাাআহ য়া াল্লাভ এয প্রহত - াঅল্লায হকতাফ  তাাঁয যাূর াল্লাল্লাহু 'াঅরাাআহ য়া 

াল্লাভ এয ুন্নায প্রহত। াঅয ভানুক্বলয ভক্বধয ভু'হভন ভূয়াহদ তাক্বদযক্বকাআ ান্তযঙ্গ ফনু্ধ 

হক্বক্বফ গ্রন কযক্বফ মাযা এাআ দুহি হফলয় - কু্বয'াঅন  ুন্নাক্বক াঅকক্বে ধক্বয, এফাং 

এগুক্বরায াঈয াঅভর কক্বয - মাযা কুপয হফত ত্বগুত  াআভান হফল্লায াক্ক াঅদায় কক্বয - 

মাযা াঅর য়ারা াঅর ফাযায াক্ক াঅদায় কক্বয। একাআ াক্বথ তাযা ত্রু হক্বক্বফ গ্রন 

কযক্বফ য়তানক্বক,কর তায়াগীতক্বক এফাং ত্বগুক্বতয হক্রয়  হনহিয় সনযক্বদয। তাযা ত্রু 

হক্বক্বফ গ্রন কযক্বফ াআ কর যরাকক্বক মাযা ত্বগুক্বতয াঅনুগতয কক্বয, ত্বগুক্বতয াঅনুগক্বতযয 

হদক্বক াঅফান কক্বয, ত্বগুতক্বক সফধতা যদয়, ত্বগুক্বতয জনয াজুাত সতহয কক্বয, ত্বগুক্বতয জনয 

াঅল্লায িীক্বনয াফযাখযা কক্বয, এফাং ত্বগুত ফজবন কযা যথক্বক ত্বগুতক্বক প্রতযাখযান কযা 

যথক্বক ভুহরভক্বদয দূক্বয হযক্বয় যাখক্বত চায়। 

এভন কর যরাক্বকয াক্বথ ম্পকব হিন্ন কযা ভু'হভন-ভুয়াহক্বদয দাহয়ত্ব। যাক য াঅভাক্বদয 

কাক্বযা ফাফা, ভা, ন্তান, ক্বাদয, স্ত্রী, স্বাভী, ফনু্ধ, াঈস্তাদ, প্রহতক্বফী হকাংফা ায়খ। াঅভাক্বদয 

ফযহিগত ম্পক্বকবয াঈয াফযাআ াঅল্লায িীক্বনয দাহফ প্রাধানয াক্বফ। যভ াঈকাযী 

ান্তযঙ্গ ুহৃদ মহদ ত্বগুক্বতয প্রহত াঅফানকাযী য়, মহদ াঅল্লায িীক্বনয াক্বথ হখয়ানতকাযী 

য়, াঅল্লায ত্রুক্বদয ফনু্ধ হক্বক্বফ গ্রনকাযী য় - তক্বফ াঅভাক্বদয তায াক্বথ ম্পকব হিন্ন 

কযক্বত ক্বফ এফাং তাক্বক ত্রু হক্বক্বফ গ্রন কযক্বত ক্বফ। কাযন ফযহিয প্রহত াঅভায 

কৃতজ্ঞতা, াঅভায যক্বফয প্রহত াঅভায দাক্বত্বয যচক্বয় াহধক প্রাধানয যক্বত াক্বয না। ফযহিয 

প্রহত াঅভায ভহভবতা াঅভাক্বক কখক্বনা াঅভায দাহয়ত্ব বুহরক্বয় হদক্বত াক্বয না। যাক য 

াঅয়াক্বভয যকান একজন হকাংফা একজন হফন ফাম, একজন াআফন াঈাাআভীন, হকাংফা পজরুর 

ক াঅহভহন হকাংফা াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীয হকাংফা ানয যকাঈ। ফযহিয প্রহত ম্মান কখন াক্বক্বয 
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াঈয প্রাধানয াক্বফ না। াক্ব াক্বক্বয জায়গায়, ম্মান ম্মাক্বনয জায়গায়। াঅয এিাাআ হভল্লাতু 

াআব্রাীভ, এিাাআ যর  ুস্পি থ। 

 

ج َ ن كُمَْ و دَْك ا ق دَْ  ُ س ى ح َ أُْس يمَ  ِفي ح  ٌِ ا انَِّريهَ  إِْتس  ع ًَُ َ  مَْ ق انُُا إِذَْ م  ٍِ ِم ُْ آءَُ إِوَّا ِنق  ا ِمىكُمَْ تُس  ِممَّ  َ 
ًَِ دَُنَِ ِمه ذ ْعثُدَُنَ  ت د ا تِكُمَْ ك ف ْسو ا انهَّـ ت ْيى كُمَُ ت ْيى ى ا َ  جَُ َ   َ اءَُ اْنع د ا اْنث ْغض  َّ  أ ت دًا َ  رَّ ًَِ ذُْؤِمىُُا ح   تِانهَـّ
ْحد يَُ  َ َ لَ  إِّلَّ ُْ يمَ  ق  ٌِ ا ًَِ إِْتس  نََّ ِِل تِي ا ن كَ  ِل  ْسر ْغِفس  م  ًَِ ِمهَ  ن كَ  أ ْمِهكَُ َ  تَّى ا ۖ ََش ْيءَ  ِمه انهَـّ ه ْيكَ  زَّ  ع 

كَّْهى ا  ُ إِن ْيكَ  ذ  إِن ْيكَ  أ و ْثى ا َ  ِصيسَُ َ   ﴾٤﴿ اْنم 

যতাভাক্বদয জক্বনয াআব্রাীভ  তাাঁয ঙ্গীগক্বর্য ভক্বধয চভৎকায াঅদব যক্বয়ক্বি। তাযা তাক্বদয 

ম্প্রদায়ক্বক ফক্বরহিরাঃ যতাভাক্বদয াক্বথ এফাং যতাভযা াঅল্লায হযফক্বতব মায এফাদত কয, 

তায াক্বথ াঅভাক্বদয যকান ম্পকব যনাআ। াঅভযা যতাভাক্বদয ভাহন না। যতাভযা এক াঅল্লায 

প্রহত হফশ্বা স্থান না কযক্বর যতাভাক্বদয ভক্বধয  াঅভাক্বদয ভক্বধয হচযত্রুতা থাকক্বফ। [ূযা 

ভুভতাহনা, ৪] 

 

াঅভাক্বদয ফনু্ধত্ব  ত্রুতা, াঅনুগতয  হফক্বরাক্বয হবহত্ত ক্বফ াযীয়া এফাং একভাত্র 

াযীয়া। যকান জাহত-ফর্ব, বালা, ভামাফ, ভারাক এখাক্বন হফক্বফচয ক্বফ না। ফযহিগত 

ানুযাগ হফযাগ, ফযহিগত স্বাচ্ছিয হকাংফা াংকি, ফযহিগত কৃতজ্ঞতা, ান্তযঙ্গতা, খয, 

দুফবরতা, াঊর্গ্রস্থতা হকাংফা াঅত্মীয়তা এখাক্বন াযীয়ায ভাকাহেয াঈয প্রাধানয াক্বফ না। 

াযীয়াাআ াঅভাক্বদয জনয হনধবাযন কক্বয যদক্বফ, কাক্বদযক্বক াঅভযা ফনু্ধ হক্বক্বফ গ্রন কযক্বফা 

াঅয কাক্বদযক্বক াঅভযা ত্রু হক্বক্বফ গ্রন কযক্বফা। াঅয াঅভাক্বদয কাক্বি এিা হযষ্কায এফাং 

যমভনিা াঅল্লা মায কাি যথক্বক দৃহি হি হিহনক্বয় যনন হন এভন ফায কাক্বি হযষ্কায - 
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ফতবভান দুহনয়াক্বত াক্বক্কয ফবাহধক হনকিফতবী, কু্বয'াঅন  ুন্নায ফবাহধক াফহি কযক্বিন 

ভুজাহহদন হপ াহফহরল্লা। 

দুাঃখজনক হফলয় র ফতবভাক্বন হনক্বজক্বদয "হজাহদ ভানাক্বজয" ফক্বর দাহফ কযা এফাং মাযা 

াঅয়াক্বভয যচাক্বখ "হজাদী ভানাক্বজয" বাাআ ফক্বর হযহচত এভন াক্বনক্বকাআ এাআ ভূরনীহত 

ফুঝক্বত ফযথব ক্বয়ক্বিন। াঅয ফ হকিুয াঅক্বগ াযীয়ায হবহত্তক্বত াঅর য়ারা য়ার ফাযা, 

তাীক্বদয দাহফ, হভল্লাতু াআব্রাীক্বভয দাহফ ফুঝক্বত তাযা ফযথব ক্বয়ক্বি। মহদ দীঘবহদন ধক্বযাআ 

এাআ াুখ হফদযভান হকন্তু ম্প্রহত াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীক্বযয ভৃতুযয ঘিনায় াভাহজক যমাগাক্বমাগ 

ভাধযক্বভ বাাআক্বদয প্রহতহক্রয়া যথক্বক তা ুক্বফবয যমক্বকান ভক্বয়য যচক্বয় াহধক স্পিবাক্বফ পুক্বি 

াঈক্বেক্বি। াঅভাক্বদয "হজাদী ভানাক্বজয" বাাআযা ায়খ াঅবু্দয যাভান, াঅতাাঈয যাভান 

াহন, হহিকুর াআরাভ  এাআ বূহভয ভুয়াহহদক্বনয কথা বুক্বর যগক্বিন - মাযা এাআ বূহভক্বত 

"াঅল্লায াআফাদাত  ত্বগুতক্বক ফজবন"-এয দায়া হদক্বয়হিক্বরন তাক্বদয যক্বিয দাহফ বুক্বর 

যগক্বিন। ত্ত্বগুক্বতয কাযাগাক্বয ফিী হফহবন্ন তানমীক্বভয ত ত বাাআক্বদয কথা বুক্বর হগক্বয়ক্বিন। 

তাক্বদয হনমবাহতত ভা যফান স্ত্রীক্বদয কথা বুক্বর যগক্বিন। াঅল্লায যাস্তায় স্তায় জীফন হফহরক্বয় 

যদয়া হভয, হরহফয়া, াঅরক্বজহযয়া, াঅপগাহনস্তান, হান, ফহনয়া, াআযাক, াভ, াআক্বয়ক্বভক্বনয 

ভুজাহহদক্বনয কথা তাযা বুক্বর যগক্বিন, ত্বগুক্বতয কাযাগাক্বয ফিী ায়খুর ভাাক্বয়খ াঈভয 

াঅবু্দয যাভান, ায়খ াঅফু াভমা, ায়খ নাহয াঅর পাাদ, ায়খ ুরাাআভান াঅর 

'াঈরয়ান, ায়খ য়াহরদ হনাহন, ায়খ খাহরদ যাআখ ভুাম্মাদ, ায়খ াঅফু মুফাাআদা, ায়খ 

ারুন াআজায, ায়খ জীভুিীন যাভানীক্বদয কথা তাক্বদয কাক্বি ারকা ক্বয় যগক্বি। ায়খ 

পাহয াঅম মাযাহন, ায়খ াআাঈুপ াঅর াঈয়ায়হয, ায়খ াভুদ হফন াঈক্বরা াঅ-শু'াঅাআহফ, 

ায়খ াঅবু্দয যীদ গাজীক্বদয যক্বিয কথা তাযা বুক্বর যগক্বিন। াঅয তাাআ তাক্বদয কাক্বি এাআ 

ফ হকিু িাহক্বয় ফে ক্বয় াঈক্বেক্বি একজন াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীয। এাআ একজক্বনয ভৃতুযক্বত তাযা 



 
াক্ব াক্বক্বয জায়গায়, ম্মান ম্মাক্বনয জায়গায়- াক্বয়খ াঅফু াঅক্বনায়ায াঅর হহি 

যাক্বক ভুযভান ক্বয় তাক্বক িীক্বনয াক্ক ূযর্কাযী াঅখযাহয়ত কযক্বি াথচ এাআ ভমরুভক্বদয 

াঈয যম মুরুভ কযা য়, তা যম কযা য় াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীযক্বদয ভক্বতা ফযহিক্বদয ফযাখযা  

পাতায়ায হবহত্তক্বত তা তাযা বুক্বর মাক্বচ্ছন। য়া রা ারা য়ারা কু্ব'াঅতা াআল্লা হফল্লা। 

াথচ াঅভযা ভুজাহহদনক্বক াঅভাক্বদয ফনু্ধ হক্বক্বফ গ্রন কক্বযহি। যম মুরুভ ায়খ াঅবু্দয 

যাভান যাহভাহুল্লায াক্বথ ক্বয়ক্বি তা হক াঅহভ ফা াঅহন ক্ষভা কযক্বত াহয? যম হখয়ানত 

াঅল্লায িীক্বনয াক্বথ কযা ক্বয়ক্বি তা হক াঅহভ ফা াঅহন ক্ষভা কযক্বত াহয? হফশ্বফযাী যম 

ভুজাহহদনক্বক খায়াহযজ ফক্বর হচত্রায়ীত কযা ক্বয়ক্বি - তাক্বদয াঈয কযা মুরুভ হক াঅহভ ফা 

াঅহন াঅভাক্বদয ফযহিগত রাব ক্ষহতয হক্বক্বফ হভহরক্বয় হভহিক্বয় হদক্বত াহয? াথচ াঅভযা 

ভুজাহহদনক্বক াঅভাক্বদয ফনু্ধ হক্বক্বফ গ্রন কক্বযহি। াঅভযা হক াহয তাক্বক ানুযনীয় হক্বফ 

গ্রন কযক্বত যম ত্বগুক্বতয াঅনুগক্বতযয হদক্বক াঅফান কক্বয? যম ত্বগুক্বতয াঅনুগতযক্বক য়াহজফ 

ফক্বর, যম ত্বগক্বতয ান াঅয হখরাপাক্বতয ভক্বধয াথবকয যদক্বখ না? যম এাআ কুপযী 

াংহফধানক্বক াআরাভম্মত ফক্বর? যম ফক্বর এফ াক সফধ াক, এফ যাস্ট্র দারুর 

াআরাভ াঅয ভুজাহহদনযা র হফভ্রান্ত, যগাভযা, াহফক্বফচক, েকাযী  মুর খুয়াাআাযায 

াঈত্তযূহয, াথচ াঅভযা ভুজাহহদনক্বক ফনু্ধ হক্বক্বফ গ্রন কক্বযহি। 

াক্ব াক্বক্বয জায়গায়, ম্মান ম্মাক্বনয জায়গায় 

াঅহভ াঅভায বাাআক্বদয প্রহত াঅফান জানাাআ, ায়খ াঅফু হপযা াঅ ুহয যাহভাহুল্লায এাআ 

কথাহি হনক্বয় ফযাকবাক্বফ হচন্তা কযায জনয। এফাং এাআ ভূরনীহতহি এফাং তায ফাস্তফায়ন হনক্বয় 

হচন্তা কযায জনয। এফাং হভল্লাতু াআব্রাীভ  তাাঁয দাহফক্বক স্পিবাক্বফ তুক্বর ধযায জনয এফাং 

হতযস্কাযকাযীয হতযস্কাক্বযয যয়া না কযায জনয। ানাহপ-ারাহপ, াঅমাহয-ভাদাহন-

যদফহি, ভারাক-ভামাফ হদক্বয় াঅভযা াক্বক্কয হফচায কহয না। াঅভযা াক্কক্বক হযভা 



 
াক্ব াক্বক্বয জায়গায়, ম্মান ম্মাক্বনয জায়গায়- াক্বয়খ াঅফু াঅক্বনায়ায াঅর হহি 

কহয াযীয়ায াল্লায় াঅয তাাআ াঅভযা ভুজাহহদনক্বক াঅভাক্বদয ফনু্ধ হক্বক্বফ গ্রন কক্বযহি, 

াঅয াঅল্লায িীক্বনয ফযাাক্বয াঅভযা াঅভাক্বদয হফক্বফচনাক্বক াঅক্বফক্বগয যতাক্বে বাহক্বয় হদক্বত 

াআচু্ছক নাআ। এিাাআ হভল্লাতু াআব্রাীভ, এিাাআ যর থ, এিাাআ াঅভাক্বদয ভানাজ। 

ারাত  ারাভ ফহলবত যাক াঅর দাহুক াঅর-ক্বাত্তার াআভাভুর ভুজাহহদন নাফীাঈয ভাযাভা, 

নাফীাঈর ভারাভা ভুাম্মাদ াঅর াঅযাফী াল্লাল্লাহু 'াঅরাাআহ য়া াল্লাক্বভয াঈয। 

 

--------------- 

 

াংমুহি-১  

াযীয়ায ভাকাহে, দাহরর-াঅহদল্লাক্বক া কাহিক্বয় ান্ধবাক্বফ বাক্বফ হফহবন্ন ফযহিক্বত্বয 

ানুযর্ (াঅক্বরভ, দা'াই  তহরফুর 'াআরভ)হজাহদ ভানাক্বজয ানুাযী ফক্বর াঅয়াক্বভয কাক্বি 

হযহচত াক্বনক বাাআক্বকাআ হনহিয়তায ভানাক্বজ হনক্বয় যগক্বি। াঅফায তাক্বদয হযহচহতয 

কাযক্বর্ াক্বনক্বকয কাক্বি তাক্বদয হফভ্রাহন্তকয াফস্থান ভানাক্বজয াফস্থান ফক্বর প্রচায াক্বচ্ছ। 

ভানাক্বজয হফশুেতায জনয হনহিয়তায ভানাক্বজয ানুাযীক্বদয হচন্তাগত ত্রুহিগুক্বরা তুক্বর ধযা 

একান্ত গুরুত্বূর্ব। াঅহভ একহি াঈদাযর্ হদহচ্ছাঃ 

 

হনক্বভাি যরখাহি াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীক্বযয ভৃতুযয য যপাআফুক্বক ফযাকবাক্বফ প্রচাহযত য় - 



 
াক্ব াক্বক্বয জায়গায়, ম্মান ম্মাক্বনয জায়গায়- াক্বয়খ াঅফু াঅক্বনায়ায াঅর হহি 

"১৯৯১ াক্বর ভদীনায় মাহচ্ছ হকাং াাউদ হফশ্বহফদযারয় যিক্বে। হতহন খুহ ক্বয়হিক্বরন। হকাং 

াাউক্বদয াআরাহভক স্টাহেজ তাাঁয িি হিক্বরা না। হতহন তখন হএাআচহে হথহ শুরু 

কক্বযক্বিন। হফক্বদহক্বদয ভাক্বঝ াআরাক্বভয দায়াত িোক্বতন। াআাংক্বযহজক্বত খুফ বাক্বরা হিক্বরন 

ফক্বর াঅক্বভহযকান যনা িাাঈহনক্বত হতহন াআরাভ যৌঁিাক্বনায কাজ কযক্বতন। হজজ্ঞাা কযরাভ- 

বাাআ, কয়জন াআরাভ কফুর কক্বযক্বিন? হতহন ফরক্বরন, "ফরা হনক্বলধ, তক্বফ াঅনাক্বক একিা 

কথা ফহর, ক্বদয ভাক্বঝ াআরাভ যৌঁিাক্বত াযক্বর তাযা াঈনু্মখ ক্বয় াঅক্বি"। ঐ ফিক্বযাআ 

শুক্বনহিরাভ ে. জগরুর নাজ্জায  জাাঙ্গীয বাাআক্বদয দায়াক্বত হতন তাহধক সনয ভুহরভ 

ক্বয় মায়। যকাহয স্তক্বক্ষক্ব এাআ দায়াহত কাজ ফন্ধ যাখা য়। 

াইভাক্বনয াক্বথ াআরভ, াআরক্বভয াক্বথ াঅভর এফাং াঅভক্বরয াক্বথ এত হরভ াঅহভ াঅয কাক্বযা 

ভাক্বঝ াাআহন। হতহন ফায াক্বথ হভক্বত াযায এক দুরবব গুর্ াজবন কক্বযহিক্বরন। তক্বফ 

ী াদীক্বয এক চুর দূক্বয যমক্বত হিক্বরা তাাঁয প্রচন্ড াঅহত্ত। 

"বাাআ, জাভাাঅক্বত াআরাহভয াক্বথ ফা তাফরীক্বগয াক্বথ, ফা যকান াগবানাাআক্বজক্বনয াক্বথ 

যথক্বক কাজ কযক্বর হক যফহ বাক্বরা ত না?"- াঅভায এাআ প্রক্বেয জফাক্বফ হতহন ফক্বরহিক্বরন, 

"ারাভ বাাআ, ফাাংরাক্বদক্ব ৯০% ভুহরভ, এক্বদয ভাক্বঝ দর কযা ভাক্বন এক্বদযক্বক হফবি কক্বয 

যপরা। ফাাংরাক্বদক্বয ফ ভুরভাক্বনয াক্বথাআ াঅহভ থাহক, য বাক্বরা"। াঅহভ ফররাভ, "হকন্তু 

যক যতা াঅনাক্বক যভক্বন যনক্বফ না, তািাো, কাক্বযা না কাক্বযা াক্বথ থাকক্বর একিু াাময 

াক্বফন"। হতহন ফরক্বরন, "ফাাআ যভক্বন যনক্বফ ারাভ বাাআ। কাযর্ কাক্বরভায দায়াত এভন 

যম, ঐিা ফযফায কক্বয যদক্বখন না একজন হবকু্ষক ফ ভুরভানক্বদয দয়া াঅয াাময ায়। 

াঅহভ না য় ঐক্বকযয হবকু্ষক াআ। কাক্বরভা হনক্বয় ফায কাক্বি মাাআ, তাোক্বয় হদক্বর ভাযক্বত 

াযক্বফনা যক"। যচাখ খুক্বর হদক্বরন াঅভাক্বক।" 



 
াক্ব াক্বক্বয জায়গায়, ম্মান ম্মাক্বনয জায়গায়- াক্বয়খ াঅফু াঅক্বনায়ায াঅর হহি 

[ায়খ াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীক্বযয সৃ্মহতচাযক্বর্ ায়খ াঅবু্দ ারাভ াঅজাদীয ফিক্বফযয একাাং] 

এাআ রাাআনহিয হদক্বক রক্ষয করুন- 

ঐ ফিক্বযাআ শুক্বনহিরাভ ে. জগরুর নাজ্জায  জাাঙ্গীয বাাআক্বদয দায়াক্বত হতন তাহধক 

সনয ভুহরভ ক্বয় মায়। যকাহয স্তক্বক্ষক্ব এাআ দায়াহত কাজ ফন্ধ যাখা য়। 

াথবাৎ াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীয াক্বফ জাহমযাতুর াঅযক্বফ, হফরাদুর াযাভাাআক্বন, াঅল্লায যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ য়া াল্লাক্বভয াদী াঈক্বক্ষা কক্বয যমফ ভুহযক-কাহপয াঅক্বভহযকান 

যনা াঅনা ক্বয়হির তাক্বদযক্বক হগক্বয় াআরাক্বভয দায়া হদহচ্ছক্বরন। মহদ একজন াঅক্বরভ 

হক্বক্বফ তায দাহয়ত্ব হির কু্বয'াঅন ুন্না হযন্থী এাআ হোক্বন্তয (জাহমযাক্বত কাহপয যনায 

প্রক্বফ) প্রহতফাদ কযা। মহদ াঅক্বরাআ "তক্বফ ী াদীক্বয এক চুর দূক্বয যমক্বত হিক্বরা তাাঁয 

প্রচন্ড াঅহত্ত" - এাআ কথা তয ক্বয় থাক্বক তক্বফ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ য়া াল্লাভ 

ভৃতুযমযায় যম হনক্বদব হদক্বয় হগক্বয়হিক্বরন, যাআ হনক্বদবক্বয এযকভ হনরবজ্জ াঈক্বক্ষা  স্পি 

াফাধযতা যভক্বন হনক্বত তায "প্রচন্ড াঅহত্ত" থাকায কথা হির। তক্বফ তায এক্বত প্রচন্ড যকন, 

যকান যকক্বভয াঅহত্ত হির ফক্বর জানা মায় না। মাাআ যাক, াঅভযা াঅাতত নায় এ 

হফলয়িুকু ফাদ হদরাভ। হকন্তু তফু এয চাাআক্বত গুরুতয একহি হফলয় যথক্বক মায়। াঅবু্দ 

ারাভ াঅজাদীয ফিফয ানুমায়ী কাহপযক্বদয ভক্বধয দায়াতী কাজ চরহির ক্বয, যকাক্বযয 

াথবাৎ াঅর াাঈক্বদয হনক্বদবক্ব দায়াতী কাজ ফন্ধ কযা য়। 

 

াঅভাক্বদয ার হভহেয়ায বাাআযা এ যরখাহি ক্বে, াঈম্মায ঐকয হনক্বয় াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীক্বযয 

দৃহিবহঙ্গ হনক্বয় ফাাআ াঅক্বফক্বগ গদগদ ক্বয় ক্বযন। াথচ এাআ াঅাত হনক্বদবাল যরখায ভক্বধয 



 
াক্ব াক্বক্বয জায়গায়, ম্মান ম্মাক্বনয জায়গায়- াক্বয়খ াঅফু াঅক্বনায়ায াঅর হহি 

কক্বতা গুরুতয হফলয় রুহকক্বয় াঅক্বি তা াঅভাক্বদয ফুঝদায ফক্বর হযহচত বাাআক্বদয যচাক্বখ ধযা 

ক্বয হন, হকাংফা ধযা েক্বর তাযা গুরুত্বূর্ব ভক্বন কক্বযন হন। 

প্রে র াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীযযা কাহপযক্বদয হকক্বয দায়াত হদহচ্ছক্বরন? িীন াআরাক্বভয। 

াঅজাদী াক্বক্বফয বালয ভক্বত ৩০০ যনা এক্বত াআরাভ গ্রন কক্বযহির। ক্বয এাআ দায়াত 

কাজ ফন্ধ কক্বয যদয়া য়। কায হনক্বদবক্ব? াঅর াাঈদ যকাক্বযয হনক্বদবক্ব। প্রে র এয 

াঅক্বগ ঐ হফত্র বূহভক্বত যলফায কখন িীন াআরাক্বভয দায়াত যদয়ায াঈয হনক্বলধাজ্ঞা 

াঅক্বযা কযা ক্বয়হির? 

কর ভুহরভ এিা জাক্বন, াঅক্বরভযা যতা াফযাআ জাক্বন এয াঅক্বগ এাআ হফত্র বূহভক্বত িীন 

াআরাক্বভয দায়াক্বতয াঈয হনক্বলধাজ্ঞা াঅক্বযা কক্বযহির, ভক্কায কু্বযাাআযা। াঅফু জার, 

াঅফু ুহপয়ান, য়ায়হরদ হফন ভুগীযা, াঈভাাআয়যা হফন খারাপযা। এফাং ভক্কা হফজক্বয়য য যথক্বক 

াঅয যকাঈ হফরাদুর াযাভাাআক্বন িীন াআরাক্বভয দায়াত যদয়ায ফযাাক্বয হনক্বলধাজ্ঞা াঅক্বযা 

কক্বয হন। াঅর াাঈদ িাো। 

হনহিত বাক্বফাআ এ র াঅর াাঈক্বদয কুপয ফায়া ফা ুস্পি কুপয। শুধুভাত্র ভক্কায 

কূ্বযাাআ না, মুক্বগ মুক্বগ কাহপযক্বদয ফায ভক্বধয যম একহি সফহিয হফদযভান হির তা ক্বর তাযা 

াঅল্লায িীক্বনয প্রহত ভানুলক্বক াঅফান কযাক্বক যফাঅাআনী যঘালনা কযক্বতা। নূ াঅরাাআহ 

ারাক্বভয ক্বভ যথক্বক শুরু কক্বয নভরুদ, হপযাঅাঈন, 'াঅদ, াভুদ, ক্বক্বভ রূত, প্রহতহি 

কাহপয ক্বভ এফাং তাক্বদয যনতৃফৃক্বিয াফস্থান হির এিাাআ - াঅল্লায িীক্বনয প্রহত াঅফান 

কযাক্বক যফাঅাআহন যঘালর্া কযা, হনক্বলধাজ্ঞা াঅক্বযা কযা। 

াঅল্লায ত্রু  াঈম্মায ত্রু ভুযতাদ াঅর-াাঈদ হেক এাআ একাআ কাজ কক্বযক্বি। প্রে ক্বচ্ছ 

াদীক্বয হফক্বযাধীতায ফযাাক্বয "প্রচন্ড াঅহত্ত" থাকা, "াী" ফুঝ ম্পন্ন, াঈম্মায ঐক্বকযয 



 
াক্ব াক্বক্বয জায়গায়, ম্মান ম্মাক্বনয জায়গায়- াক্বয়খ াঅফু াঅক্বনায়ায াঅর হহি 

ফযাাক্বয এক্বতা হচহন্তত াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীয াক্বফযা মখন এাআ ুস্পি কুপয যদখক্বরন তখন 

তাযা হক কযক্বরন? 

াঅভযা মা প্রকাক্বয তায হবহত্তক্বত ফরক্বত াহয হতহন  ানযানয এ ঘযানায ায়খযা তা 

াঈক্বক্ষা কযক্বরন, এফাং াঅর াাঈক্বদয এাআ কুপক্বযয াঅনুগতয কযক্বরন এফাং তাক্বদয ানক্বক 

সফধতা হদক্বয় যমক্বত রাগক্বরন তাক্বদয ফিফয, করভ এফাং পাতায়ায ভাধযক্বভ এফাং মাযা 

এধযক্বনয কুপযক্বক কুপয ফক্বর প্রকা কযক্বরা, যফ ভুয়াহদীনক্বক তাযা খায়াহযজ, 

াহফক্বফচক, ভূখব, েকাযী াঅখযা হদক্বরন। তাক্বর হকবাক্বফ াঅহন এযকভ একহি াফস্থাক্বনয 

ক্বক্ষ াজুাত খুক্বজ যফয কযক্বফন? এফাং হকবাক্বফ াঅহন এয ক্বক্ষ মুহি যদক্বফন? এফাং এ 

মবাক্বয়য হফচুযহত াঈক্বক্ষা কযক্বফন? যম হখয়ানত াঅনায াক্বথ ক্বয়ক্বি াঅহন যিা ভাপ 

কযক্বত াক্বযন, হকন্তু াঅল্লা-য িীক্বনয াক্বথ, হকতাফ  ুন্নায াক্বথ এাআ হখয়ানত ভাপ 

কযায াঅহভ ফা াঅহন যক? াঅয তা াঈক্বক্ষা কযায াঅভায ফা াঅনায এখহতয়ায হক? 

হকবাক্বফ এাআ ুস্পি হফচুযহত াঈক্বক্ষা কক্বয াঅহভ দাফী কযক্বত াহয যম ফযহি এযকভ কক্বযক্বি 

য াঅল্লা-য িীক্বনয দা'াই হক্বক্বফ দাহয়ত্ব ূর্ব কক্বযক্বি? িীক্বনয াক্ক াঅদায় কক্বযক্বি? 'াআরক্বভয 

াংযক্ষন কক্বযক্বি এফাং াঈম্মাক্বক থ যদহখক্বয়ক্বি? 

াথচ াঅভযা াঅল্লা  তাাঁয যাূর াল্লাল্লাহু 'াঅরাাআহ য়া াল্লাক্বভয াঅনুগতয কযায থ 

হনক্বয়হি! 

 

াংমুহি-২ 



 
াক্ব াক্বক্বয জায়গায়, ম্মান ম্মাক্বনয জায়গায়- াক্বয়খ াঅফু াঅক্বনায়ায াঅর হহি 

যমক্বকান ঘিনা, ফিফয হকাংফা কাজক্বক তায ঐহতাহক যপ্রক্ষাি যথক্বক হফহচ্ছন্ন কক্বয যদখক্বর 

তায প্রকৃত াথব  তাৎমব মূ্পর্ব রূক্ব ানুধাফন কযা ম্ভফ য় না। যকান কাজহি কখন 

কযা ক্বচ্ছ, যকান যপ্রক্ষাক্বি কযা ক্বচ্ছ তায াঈয াক্বনক হকিুাআ হনববয কক্বয। একাআবাক্বফ 

হবন্ন হবন্ন যপ্রক্ষাি ানুমায়ী একাআ কথায হবন্ন াথব ক্বত াক্বয। কুপপায হভহেয়া মখন ৯/১১ 

এয ফযকতভয় াভরায় ভৃত কাহপযক্বদয হনক্বয় াহুতা কক্বয তখন াঅভযা তাক্বদয ভক্বন 

কহযক্বয় যদাআ, ‚াআহতাক্বয শুরু ৯/১১ যত না‛। াআযাক্বকয ১০ রক্ষ হশুয রা াঅয 

হপহরহস্তক্বনয াঅতবনাক্বদয ফদরা র ৯/১১। মহদ াঅভযা এাআ ঐহতাহক যপ্রক্ষাি যথক্বক 

হফহচ্ছন্ন কক্বয ৯/১১যক হনিক একিী াভরা হক্বক্বফ হফচায কযক্বত চাাআ তক্বফ াঅভযা াআনাপ 

কযক্বত াযক্বফা না, এফাং এাআ ফযকতভয় ঘিনায ান্তহনবহত তাৎমব, যকৌরগত তাৎমব, 

ঐহতাহক প্রবাফ াআতযাহদ ফুঝক্বত ফযথব ক্বফা। ঐহতাহক যপ্রক্ষাি যথক্বক হফহচ্ছন্ন কক্বয যকান 

কথা, ফিফয, কাজ হকাংফা ঘিনায হেক হফচায কযা ম্ভফ না। 

াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীক্বযয ‘াআরাভ  জহঙ্গফাদ’ নাভক ফাআহিয তাৎমব ফুঝক্বত ক্বর, এাআ ফাআক্বয়য 

াফস্থান, দবন  ফিফয ফুঝক্বত ক্বর এফাং ফাাংরাক্বদক্বয াআরাহভ দায়াতী াঙ্গক্বন এফাং 

ক্বফবাহয ভাক্বজ এয প্রবাফ হক তা ফুঝক্বত ক্বর, াঅভাক্বদয াফযাআ যদখক্বত ক্বফ ফাআহি যকান 

ভক্বয়, যকান যপ্রক্ষাক্বি যকান ঘিনা প্রফাক্বয াঅক্বরাক্বক যরখা। াঅয াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীক্বযয 

ান্ধ ভুকাহল্লদ যকান াঈুরী ভািখাহর যথক্বক শুরু কক্বয, তায জনয ‚াআজহতাদ‛ হকাংফা 

‚াঅন্তহযক বুক্বরয‛ াজুাত াঈত্থানকাযী ‚হজাহদ‛ বাাআ মবন্ত কক্বরাআ হেক এ হফলয়হিক্বকাআ 

এহেক্বয় মান। 

‘াআরাক্বভয নাক্বভয জহঙ্গফাদ’ ফাআহি প্রথভ প্রকা ২০০৬ াক্বরয াঅগক্বস্ট। এয াঅক্বগ 

‚াআরাহভক র হযাচব যন্টায এন্ড হরগার এাআে ফাাংরাক্বদ‛- এয সত্রভাহক গক্বফলর্া হত্রকা 

াআরাহভ াঅাআন  হফচায- এ প্রফন্ধ াঅকাক্বয ফাআহিয হকিু াাং প্রকাহত য়। ফরাাআ ফাহুরয 



 
াক্ব াক্বক্বয জায়গায়, ম্মান ম্মাক্বনয জায়গায়- াক্বয়খ াঅফু াঅক্বনায়ায াঅর হহি 

এাআ ফাআ যরখা ক্বয়হির জাভাতুর ভুজাহদীন ফাাংরাক্বদক্বয তৎকারীন কভবকাক্বন্ডয প্রহতহক্রয়া 

হক্বক্বফ। তৎকারীন ফাস্তফতায যপ্রহক্ষক্বত। 

২০০৫ াক্বরয াঅগক্বস্ট হহযজ যফাভা াভরায ভাধযক্বভ ায়খ াঅফদুয যাভান যাহভাহুল্লায 

যনতৃক্বত্ব জাভাতুর ভুজাহদীন ফাাংরাক্বদ, জাতীয় মবাক্বয় াঅত্বপ্রকা কক্বয। হহযজ যফাভা 

াভরা হনক্বয় হফহবন্ন ধযক্বনয কাহনী এফাং যিনা যফতবীক্বত কযা ক্বয়ক্বি, হকন্তু যহদক্বনয 

াাক্বযাক্বনয রক্ষয কখনাআ ভানুক্বলয জান-ভাক্বরয ক্ষহত কযা হির না, যফাভাক্বত যকান যকক্বভয 

শ্র্যাক্বনর ফযফায কযা য় হন। কাযন য াভরায ভূর াঈক্বিয হির জাতীয় বাক্বফ, প্রাক্বনয 

কাক্বি, হভহেয়ায কাক্বি, হফচাযকক্বদয কাক্বি, ভন্ত্রীক্বদয কাক্বি, স্ত্র ফাহনীয কাক্বি, ‘াঅহরভক্বদয 

কাক্বি, জনগক্বর্য কাক্বি একহি দায়া যৌক্বি যদয়া। এ াঈক্বিক্বয তাযা হরপক্বরি িাহক্বয়হির 

এফাং য হরপক্বরি যৌক্বি যদয়া ক্বয়হির াঈক্বযাি ফ যশ্র্র্ীয কাক্বি। 

াঅয য দায়া হির নফফী – াঅল্লায াআফাদাত  ত্বগুতক্বক ফজবক্বনয দায়া। য দায়া 

হির এাআ কুপয যাস্ট্র ফযফস্থাক্বক িূক্বে যপক্বর াআরাভী হুকুভাত কাক্বয়ভ কযায। এাআ দায়া 

হির াআরাক্বভয হদক্বক হপক্বয াঅায। এ দায়া হির হযকক্বক তযাগ কযফায, এফাং 

তাীদক্বক াঅকক্বে ধযফায। এ দায়া হির ভানফ যহচত াংহফধান এয ফদক্বর াঅল্লা 

ুফানাহু য়া তা’াঅরায াংহফধান গ্রন কযফায। এ দায়া হির াঅর য়ারা য়ার 

ফাযায। এ দায়া হির হযূর্ব তাীক্বদয শুধুভাত্র তাীদ াঅয-রুফুহফয়া হকাংফা তাীদ 

াঅর াঅভা য়া হপাক্বতয না। এ হির য নফফী দায়াত যম দায়াত হনক্বয় এক্বক্বিন 

কর যাূর াঅরাাআহভু ারাতু য়া ারাভ। এ র যাআ দায়াত যম দায়াক্বতয কাযক্বর্ 

মুক্বগ মুক্বগ াক্ব  ফাহতক্বরয রোাআ ক্বয়ক্বি। এ র য দায়া মায জনয ফদক্বযয ভয়দাক্বন 

দুহি দর ভুক্বখাভুহখ ক্বয়হির। এ র য দায়া মায জনয ভুাম্মাদুয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

‘াঅরাাআহ য়া াল্লাক্বভয দািান ভুফাযাক ীদ ক্বয়হির, হযস্ত্রাক্বনয াাং যাভাতুরহরর 
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াঅরাভীক্বনয ভাথায াক্বথ যগক্বথ হগক্বয়হির, এ র য দায়াত মায কাযক্বর্ তাক্বয়ক্বপয প্রান্তক্বয 

যাূরুল্লা যিাত্ত ক্বয়হিক্বরন – াল্লাল্লাহু ‘াঅরাাআহ য়া াল্লাভ।এ র য দায়াত যম 

দায়া হচযন্তন। দায়া াআরাল্লা – 

ن ق دَْ حَ  كُمَِّ فِي ت ع ثْى ا َ  سًُُّلَ أُمَّ ً َ اْعثُدَُا أ نَِ زَّ اْجر ىِثُُا انهَـّ ٍُم ۖ ََانطَّاغُُخَ  َ  هَْ ف ِمْى ًَُ ٌ دِ  مَّ  انهَـّ
ٍُم ِمْى هَْ َ  قَّدَْ مَّ ًَِ ح  ن حَُ ع ه ْي َل  ََانضَّ  ع اقِث حَُ ك انَ  ك ْيفَ  ف اوُظُسَا اِْل ْزِضَ فِي ف ِسيُسَا ۖ 

  ﴾٦٧﴿ اْنُمك ِرّتِيهَ 

 ‚াঅহভ প্রক্বতযক াঈম্মক্বতয ভক্বধযাআ যাূর াহেক্বয়হি (এাআ হনক্বদব যদয়ায জনয যম)ঃাঃ াঅল্লায 

াআফাদাত কয, এফাং ত্বগুতক্বক ফজবন কক্বযা।‚ [াঅন-নার, ৩৬] 

মহদ যকাঈ এ তথয মাচাাআ কক্বয যদখক্বত চান তাযা াআাঈহিাঈক্বফ খুজুন, ‚Worship Allah, 

Avoid Taghoot‛। এাআ ুস্পি তাীক্বদয দায়া হনক্বয়াআ যজএভহফ এক্বহির এফাং এাআ 

দায়ায কাযক্বর্াআ এাআ বূহভয ত্বগুত যকায তাক্বদয হফক্বযাহধতা কক্বযহির। যজএভহফ 

যকৌক্বরয, তাক্বদয েহতয হফক্বযাহধতা াঅভযা কযক্বত াহয, াজাযফায কযক্বত াহয, রক্ষ-

যকাহি ফায কযক্বত াহয। হকন্তু এাআ দায়ায হফক্বযাহধতা যকান ভুহরভ কযক্বত াক্বয না। 

াঅল্লা ায়খ াঅফদুয যাভান এফাং তায িাত্রক্বদয াঈয যভ করুন, তাক্বদয াঈত্তভ প্রহতদান 

হদন। হনিয় এ বূহভয ভুহরভযা, এবূহভয াফাফযা,এ বূহভয ’াঅহরভযা তাক্বদয প্রহত মুরুভ 

কক্বযহিক্বরন। হনিয় তাক্বদয ক্বভ তাক্বদয াঈয মুরুভ কক্বযহির। 

যজএভহফয েহত নয় ফযাং তাক্বদয এাআ দায়া এফাং াআরাভী হুকুভাত কাক্বয়ভ, ত্বগুত ফজবন, 

াঅর য়ারা য়ার ফাযায এাআ াঅদক্ববয জনয তৎকারীন াকক্বগাষ্ঠী তাক্বদয হফরুক্বে মুক্বে 

াফতীনব ক্বয়হির।এাআ যপ্রক্ষাক্বিাআ াআরাভ  জহঙ্গফাদ ফাআহি যরখা। এক হদক্বক হির একহি 

দর মাযা াঅল্লায াআফাদাত  ত্বগুতক্বক ফজবক্বনয হদক্বক াঅফান কযহির, াঅক্বযক হদক্বক একহি 
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দর াঅফান কযহির াঅরায াআফাদাত তথা াঅনুগতয ফজবন, এফাং ত্বগুক্বতয াঅনুগক্বতযয প্রহত। 

এ র এভন দুহি াঙ্ঘহলবক াঅদব মায ভক্বধয কখক্বনাাআ ভন্বয় ম্ভফ নয়। াঅয তাাআ তাযা 

এক্বক াক্বযয হফরুক্বে মুক্বে াফতীনব র। াঅল্লা ুফানাহু য়া তাাঅরা ফক্বরন- 

 

ر انَِ ـ  انَِ ٌ  ْصم  ُمُا خ  مَْ فِي اْخر ص  ٍِ تِّ مَْ قُِطّع دَْ ك ف ُسَا ف انَِّريهَ  ۖ ََز  ٍُ ةَ  وَّازَ  ِمّه ثِي ابَ  ن  قَِ ِمه يُص  ُْ  ف 
مَُ ٍِ ِميمَُ ُزُءَِس  ﴾٩١﴿ اْنح 

এাআ দুাআ ফাদী হফফাদী, তাযা তাক্বদয ারনকতবা ম্পক্বকব হফতকব কক্বয। [াঅর াজ্জ, ১৯] 

 

নফগহেত য যাক্বফয াঈয যদয়া য় জহঙ্গ হনভূবক্বরয দাহয়ত্ব। যাষ্ট্র মুক্বে াফতীর্ব য় তাীক্বদয 

হদক্বক াঅফানকাযী এাআ দক্বরয হফরুক্বে, কুপযক্বক হিহকক্বয় যাখায জনয। ত্বগুক্বতয যাক্ব। াঅয 

ভুয়াহদুন মুক্বে াফতীনব য় াঅল্লায িীন প্রহতষ্ঠায যচিায়। াঅল্লা ুফানাহু য়া তাাঅরা 

াঅয ফক্বরন- 

 

ىُُا انَِّريهَ  ًَِ س ثِيمَِ ِفي يُق اذِهُُنَ  آم  انَِّريهَ  ۖ ََانهَـّ ف ُسَا َ  ثِيمَِ فِي يُق اذِهُُنَ  ك  ِني اءَ  ف ق اذِهُُا انطَّاغُُخَِ س  َْ  أ 
ِعيًفا ك انَ  انشَّْيط انَِ ك ْيد َ إِنََّ ۖ ََانشَّْيط انَِ  ﴾٦٧﴿ ض 

মাযা াইভানদায তাযা যম, হজাদ কক্বয াঅল্লায যাক্বাআ। ক্ষান্তক্বয মাযা কাহপয তাযা রোাআ 

কক্বয ত্বগুক্বতয ক্বক্ষ। ুতযাাং যতাভযা হজাদ কযক্বত থাক য়তাক্বনয ক্ষারম্বনকাযীক্বদয 

হফরুক্বে, (যদখক্বফ) য়তাক্বনয চক্রান্ত একান্তাআ দুফবর। [াঅন-হনা, ৭৬] 
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াঅহভ াঅফাক্বযা ফরহি যজএভহফয েহত হনক্বয় াঅহত্ত থাকক্বতাআ াক্বয। হকন্তু তাক্বদয যম দাহফ 

তা হনক্বয় ভতহফক্বযাক্বধয যকান াফকা হির না। তাক্বদয দায়া হির ুস্পি এফাং প্রকায। 

ায়খ াঅফদুয যাভান যাহভাহুল্লা যকান াহযহচত ফযহি হিক্বরন না। ায়খ াঅফদুয 

যাভাক্বনয হযফায যকান াহযহচত হযফায হির না। হফক্বল কক্বয ফাাংরাক্বদক্বয তথা 

াঈভাক্বদক্বয াঅক্বর াদীক্বদয ভক্বধয এফাং মাযা ফাাংরাক্বদ যথক্বক হফরাদুর াযাভাাআক্বন 

োশুনা কক্বযক্বিন এভন ‘াঅহরভক্বদয ভক্বধয। ায়খ াঅফদুয যাভান যকান ভূখব ফযহি হিক্বরন 

না, একজন াঈচ্চ ভাক্বনয ‘াঅহরভ হিক্বরন। হতহন হনক্বজয যখয়ার খুহয ানুযর্ কযহিক্বরন না 

ফযাং নফফী দায়া কযহিক্বরন। এ কথা গুক্বরা াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীক্বযয জানা না থাকায যকান 

কাযন যনাআ। এাআ র য ঐহতাহক যপ্রক্ষাি মায যপ্রহক্ষক্বত াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীক্বযয 

াআরাক্বভয নাক্বভ জহঙ্গফাদ ফাআহি যরখা ক্বয়হির। 

এাআ ঐহতাহক যপ্রক্ষাক্বি যরখা এাআ ফাআক্বত হতহন হক কক্বযক্বিন? হতহন দাহফ কক্বযক্বিন 

ফতবভান ভুহরভ যাষ্ট্রগুক্বরা াআরাভী যাষ্ট্র। এগুক্বরা দারুর াআরাভ। এগুক্বরায াহধকাাং াঅাআন 

াআরাভী। এগুক্বরায াক্বথ াঈভাাআয়যা ফা াঅব্বাী ফা াঈভানীক্বদয াক্বনয যকান তপাৎ যনাআ, 

ফযাং াক্বনক হদক্বক হদক্বয় ফতবভান যাষ্ট্রগুক্বরা বাক্বরা। এাআ যাষ্ট্রগুক্বরাক্বক ত্বগুত ফরা মাক্বফ না। 

াঅল্লায নাহমর কযা াঅাআন হদক্বয় ান কযা না কযায াক্বথ দারুর াআরাভ ফা দারুর কুপয 

ফায যকান ম্পকব যনাআ। তায এধযক্বনয কথায ভাক্বধযভ হতহন সফধতা হদক্বয়ক্বিন ত্বগুতক্বক। 

ানযহদক্বক হতহন নানাধযক্বনয াফাদ ভুজাহহদক্বনয াঈয চাহক্বয়ক্বিন এফাং এক্বক্ষক্বত্র যকান 

প্রভান াঈস্থান কক্বযন হন। তাক্বদয ক্রভাগত খায়াহযক্বজয াক্বথ তুরনা কক্বযক্বিন, হজাক্বদয 

যক্ষক্বত্র হবহত্তীন তব জুক্বে হদক্বয়ক্বিন। ভুজাহহদনক্বক েকাযী, াহযক্ক, ‘াআরভীন াঅখযা 

হদক্বয়ক্বিন, এফাং তাক্বদয কাক্বজয যকান াআরাভী হবহত্ত যনাআ তা প্রভাক্বন ক্বচি ক্বয়ক্বিন। 
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একথা ানস্বীকামব ফাাংরাক্বদক্বয তৎকারীন যপ্রক্ষাক্বি এফাআ াকক্বগাষ্ঠী এফাং তাক্বদয 

যনাক্বদয াক্বত ভুয়াহদুনক্বদয দভক্বনয াআরাভী সফধতায াহিবহপক্বকি তুক্বর হদক্বয়হির। মহদ 

এাআ যাষ্ট্র দারুর াআরাভ য়, এফাং এাআ াংহফধান যকহিক াক্বনয াক্বথ াঈভাাআয়যা হকাংফা 

াঅব্বাী হখরাপায যকান যভৌহরক াথবকয না যথক্বক থাক্বক, এফাং মহদ ভুয়াহদুন াঅক্বর  

খায়াহযজ য় তক্বফ য যাক্বফয ভাক্বধযভ তাক্বদয যাক্বষ্ট্রয নাক্বভ দভন কযা যতা গুনায যকান কাজ 

না! এাআ সফধতা এাআ ফাআ ত্বগুতক্বক হদক্বয়ক্বি। ত্বগুক্বতয কুপয এফাং কুপযক্বক হিহকক্বয় যাখায 

জনয হক্বতার হপ াহফহরত ত্বগুতক্বক াআরাহভ যভােক হদক্বয়ক্বি এ ফাআ। শুধুভাত্র এাআ একহি ফাআ 

ফা এাআ একজন ‘াঅহরভ হক য ভয় এযকভ াফস্থান হনক্বয়হিক্বরন? না। ফযাং ফরা মায় 

াহধকাাংাআ তখন এযকভ এ াফস্থান হনক্বয়হিক্বরন। তক্বফ ফক্বচক্বয় যফহ প্রচায ায়া এফাং 

ফক্বচক্বয় যফহ প্রবাফ ৃহিকাযী ফাআ এফাং ফিফযগুক্বরায তাহরকাক্বত এ ফাআহি হনাঃক্বিক্ব 

াঈক্বযয হদক্বকাআ থাকক্বফ। 

ুতযাাং াঅভযা মখন াঅবু্দল্লা জাাাংগীক্বযয ানস্বীকামব ানযানয বাক্বরা কাক্বজয কাযক্বর্ াঈনায 

এ ফাআ এফাং এক্বন কাক্বজয জনয াজুাত যদয়ায যচিা কযক্বফা, এযকভ কাজক্বক াআজহতাদ 

ফক্বর জাক্বয়জ কযায যচিা কযক্বফা, তখন াঅভাক্বদয াঈহচত ক্বফ যকান ঐহতাহক যপ্রক্ষাক্বি এ 

ফাআহি যরখা ক্বয়হির তা হনক্বয় গবীয বাক্বফ হচন্তা কযা। াঅভাক্বদয াঈহচত ায়খ াঅফদূয 

যাভান যাহভাহুল্লা  জাভাতুর ভুজাহদীন ফাাংরাক্বদক্বয ানযানয ভামরুভ যনতা-কভবী এফাং 

তাক্বদয হযফাক্বযযা মহদ াঅল্লা ুফানাহু য়া তা’াঅরায দযফাক্বয তাক্বদয ক্বক্বভয হফরুক্বে 

াহবক্বমাগ াঈত্থান কক্বযন, তখন াঅভাক্বদয জফাফ হক ক্বফ তা হনক্বয় হচন্তা কযা। াঅভাক্বদয 

াঈহচত ায়খ াঅবু্দয যাভান যাহভাহুল্লা, াঅতাাঈয যাভান ানী, হহিকুর াআরাভ 

শুাদায (াঅভযা তাক্বদয ফযাাক্বয তাাআ ধাযনা কহয এফাং াঅল্লাাআ ফবাহধক জ্ঞাত) যপািা যপািা 

যক্বিয জন হনক্বয় হচন্তা কযা। হিএপাঅাআ যক্বর তাক্বদয যদক্ব কযা প্রহতহি াঅঘাক্বতয কথা 
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হচন্তা কযা। াঅল্লায কাক্বি এাআ ভামরুভক্বদয পহযয়াক্বদয কথা হচন্তা কযা। মহদ াঅল্লা 

ুফানাহু য়া তা’াঅরা াঅবু্দল্লা জাাঙ্গীয াঅয ায়খ াঅবু্দয যাভান যাহভাহুল্লাক্বক 

াঅহখযাক্বত একক্বত্র যাক্বখন তাক্বর যতা যাখক্বরন - য়া হুয়া ‘াঅরা কুহল্ল াাই’াইন ক্বাহদয। 

হকন্তু মহদ এাআ দুজনক্বক াঅল্লা ুফানাহু য়া তা’াঅরা াঅহখযাক্বত াঅরাদা াঅরাদা যাক্বখন 

তাক্বর াঅভাক্বদয হনক্বজক্বদয প্রে কযা াঈহচত াঅভযা কায াক্বথ থাকািা িি কযক্বফা। হমহন 

‚াঅল্লায াআফাদাত  ত্বগুত ফজবন‛-এয াঅফান জাহনক্বয়হিক্বরন তায াক্বথ? নাহক হমহন 

াঅরু ুন্নায প্রজক্বন্ময য প্রজক্বন্ম ধক্বয চক্বর াঅা  স্বীকৃত াফস্থানক্বক যিক্বে একহিয 

য একহি, একহিয য একহি বুর ফযাখযা , এফাং ‘াআরক্বভয  িীক্বনয াঅভানক্বতয হখয়ানত 

কযা ূফবক ত্বগুক্বতয াঅনুগতযক্বক ায’াই সফধতা যদয়ায যচিা কক্বযহিক্বরন, ত্বগুক্বতয াঅনুগক্বতযয 

হদক্বক াঅফান কক্বযহিক্বরন, এফাং ভুয়াহদুক্বনয হফরুক্বে ত্বগুক্বতয ক্ষ হনক্বয়হিক্বরন তায 

াক্বথ? 

াঅল্লা ায়খ াঅবু্দয যাভান  তায িাত্রক্বদয াঈয যভ করুন, তাক্বদয বুর ত্রুহি গুক্বরা 

ভাপ কক্বয হদন এফাং তাক্বদয বাক্বরা াঅভর গুক্বরায াঅজয ফৃহে কক্বয হদন এফাং তাক্বদয ীদ 

হক্বক্বফ কফুর করুন। াঅল্লা যমন ায়খ াঅফদুয যাভাক্বনয প্রকৃত যম িাত্রযা এখক্বনা জীহফত 

াঅক্বিন এফাং তাীক্বদয াক্ব াঅদাক্বয় থফে াঅক্বিন তাক্বদয করযানভয় ভুহি ত্বযাহন্বত 

কক্বযন এফাং তাক্বদযক্বক গুরু যথক্বক, খায়াহযক্বজয হপতনা যথক্বক যক্ষা কক্বযন। াঅল্লা যমন এ 

বূহভয াঈরাভা, তহরফুর ‘াআরভ, দা'াইক্বদয িীক্বনয াক্বথ হখয়ানত কযা যথক্বক যক্ষা কক্বযন। 

তাীক্বদয প্রহত, াযীয়ায প্রহত াঅনুগক্বতয হতহন যমন তাক্বদয দৃঢ়দ যাক্বখন। 

 

--------------------- 
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